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ENDRINGER I FORSKRIFT OM SKOGFOND – INNSPILL TIL HØRINGSUTTALSE 

 

Det vises til brev fra Landbruks- og Matdepartementet datert 10. juni 2013 om endringer i 

forskrift om skogfond, deres ref. 09/1793. 

 

Viken Skog har få merknader til de foreslåtte endringene. Imidlertid stiller vi oss undrende til at 

gjennomført aksomhetsvurdering og sertifiseringsstatus hos kjøper skal registres i 

skogfondsystemet. Som grunnlag for all tømmeromsetning i Norge bør det ligge et krav om 

sertifisering etter den til en hver tid gjeldende sertifiseringsordning for skogbruket, p.t. Norsk 

PEFC Skogstandard. I en slik sertifiseringsordning ligger det som et krav at det skal 

gjennomføres en aktsomhetsvurdering i form av en miljøvurdering for hogst. Siden dette i 

praksis er et krav for å kunne kjøpe tømmer virker det unødvendig at dette skal rapporteres til 

skogfondssystemet for hver enkelt kontrakt. 

 

Vi er ikke uenig at hogstform (tynning eller sluttavvirkning) kan være viktige parametere i en 

risikovurdering ved hogst, men det kan finnes flere vel så viktige parametere. Men 

risikovurderingen gjøres av kjøper i 1. handelsledd, så vi stiller oss uforstående til hvorfor dette 

skal rapporteres til skogfondssystemet etter gjennomført hogst på denne bakgrunnen. Forslaget 

bærer preg av et ønske om å kunne ta ut statistikk på hogstform, og at EU sin forordning benyttes 

feilaktig for å oppnå dette. Formålet med tømmerforordningen er å hindre at ulovlig hogd 

tømmer og treprodukter omsettes på det indre markedet. Viken Skog kan ikke se at rapportering 

av hogstform (tynning eller sluttavvirkning) bidrar til å oppnå denne målsetningen. 

 

Endringer som må gjøres i skogfondsystemet dekkes over Landbruks- og matdepartementets 

budsjett. I den grad departementet også dekker endringer hos (enkelte) næringsaktør(er) 

forutsetter Viken Skog at det gjelder alle aktørene, ikke bare de som benytter Skog-Data sine 

sentrale systemer. Gjennom endringen i forskriften pålegges også Viken Skog å gjøre endringer i 

sitt IT-system, og dette medfører kostnader for Viken Skog. 

 

 

 

Med hilsen 

VIKEN SKOG SA 

 

 

 

Dag-Egil Bull Sletholt 

 

 


